VRIJWILLIGERS
LOKALE DIENSTENCENTRA
MOORSELE | GULLEGEM | WEVELGEM

“Vrijwilliger zijn …
is vrijwillig maar niet vrijblijvend
is verbonden maar niet gebonden
is onbetaalbaar maar niet te koop
is positief denken
is positief doen
met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel.”

Welkom!
Misschien heb je al beslist hoe je je wil inzetten als vrijwilliger voor onze organisatie of misschien ben je er nog niet aan uit wat je precies wil doen? Eerst en vooral
hartelijk welkom in de lokale dienstencentra Wevelgem.
Vrijwilligers zijn een niet meer weg te denken schakel in de maatschappij. Naast de
professionele zorg, is het vrijwilligerswerk ook in onze organisatie onmisbaar.
Als vrijwilliger help je mee de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum te realiseren als volwaardige medewerker die vanuit een eigen rol en positie extra sterktes
kan binnenbrengen. Je draagt bij tot de kwaliteit van onze werking. Bovendien biedt
het vrijwilligerswerk jou ook de kans om jezelf te ontplooien, mensen te leren kennen,
nieuwe ervaringen op te doen. Je kunt iets betekenen voor een ander door het aanbieden van een luisterend oor, een helpende hand, een schouderklopje …
Kortom vrijwilligerswerk is gewoon leuk!
Laat je alvast inspireren door het ruime en gevarieerde aanbod aan vrijwilligerstaken
opgesomd in deze brochure.
Voor meer informatie kun je terecht bij de centrumleiders van de lokale dienstencentra.
Wij helpen je graag verder op weg.
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Wie zijn wij?
Het lokaal dienstencentrum wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren voor
alle inwoners van de gemeente. We hebben specifieke aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen. Ons doel is de eenzaamheid tegengaan en de levenskwaliteit en integratie in de lokale samenleving te behouden of te versterken.
We organiseren activiteiten waar iedereen kan aan deelnemen om zo andere mensen te
ontmoeten. We zorgen hiermee voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. We willen ervoor
zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wie vragen heeft
over zorg of ondersteuning, begeleiden we naar het gepaste aanbod. Dit bevordert de
zelfredzaamheid en helpt de mensen die voor het eerst zorg nodig hebben.
De LDC’s zijn een belangrijke partner in de uitbouw van zorgzame buurten en doet dit
aan de hand van een buurtgerichte werking. Zo willen we buren met elkaar in contact
brengen door ontmoetingskansen te creëren, burenhulp te stimuleren en gericht door
te verwijzen naar de gepaste zorg- en dienstverlening.
In onze werking zijn vrijwilligers van cruciaal belang. Zij helpen mee met het organiseren
van de vele activiteiten en de dienstverlening. Ze zijn de voelsprieten van wat leeft in
onze organisatie en samenleving.

LDC Elckerlyc
Elckerlycplein 1
8560 Wevelgem

LDC Het Knooppunt
Gulleheemlaan 20
8560 Gullegem

LDC Martha
Sint-Maartensplein 13
8560 Moorsele

Nathalie Verleyen en
Anne-Marie Heytens
056 43 55 10

Hannelore Herman
056 43 20 80

Henk Vandenbroucke
0470 93 67 67

hetknooppunt@wevelgem.be

ldc.martha@wevelgem.be
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Wat bieden wij de vrijwilliger?
• Een zinvolle vrijetijdsbesteding.
• Een ruime en gevarieerde keuze aan vrijwilligerswerk.
• De mogelijkheid om mee de werking van het lokaal dienstencentrum uit te bouwen
Inspraakmogelijkheden via o.a. centrumraad, vergaderingen met vrijwilligers, één-op-één gesprekken …
• Maatwerk: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren, waar je je wil inzetten
en welke taken je wenst op te nemen, rekening houdend met je mogelijkheden.
• Je komt terecht in een geëngageerde en gemotiveerde groep vrijwilligers.
• Je krijgt de nodige introductie, vorming en omkadering volgens jouw noodzaak en
behoefte.
• Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke schade, materiële schade en rechtsbijstand.
• Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding.
• Jaarlijks vormingsaanbod.
• Jaarlijks vrijwilligersfeest.
• Regelmatige bijeenkomsten met je collega-vrijwilligers.
• Jaarlijkse activiteit met alle vrijwilligers van je eigen organisatie/dienst.
• Gelegenheidsattenties (Nieuwjaar, Sinterklaas, Pasen).
• Een vrijwilligerscontract/afsprakennota met daarin duidelijke afspraken.
• Waardering en dankbaarheid vanwege de personeelsleden, bezoekers en gebruikers
van het lokaal dienstencentrum.
• Het vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Indien nodig kunnen de kosten
die je moet maken voor het goed uitvoeren van je vrijwilligerstaken, indien vooraf
afgesproken, terugbetaald worden via een reële of forfaitaire kostenvergoeding.
Reële onkostenvergoeding, bv. kilometervergoeding als chauffeur van de Minder
Mobielen Centrale.
• Een vrijwillig engagement waar je heel veel voldoening uit haalt.
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Vrijwilligerstaken
» Help mee in de cafetaria
Bezoekers van het dienstencentrum en bewoners van het woonzorgcentrum kunnen
dagelijks van 10 tot 17.30 uur* samen met hun familie en vrienden gezellig een drankje of kleine versnapering nuttigen in de cafetaria. Je staat gedurende een voor- of
namiddag in voor de uitbating van de cafetaria van het lokaal dienstencentrum en
woonzorgcentrum.
• Je serveert drankjes en kleine versnaperingen.
• Je slaat een praatje met de bezoekers.
• Je leert werken met een eenvoudig kassasysteem.
• Je zorgt voor de afwas en het net houden van de toog en de tafels.
• Je bent alert voor mogelijke signalen en problemen bij bezoekers.
Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent welkom op regelmatige
basis (bv. wekelijks een halve dag) of af en toe (als reserve).
*In LDC Martha is de cafetaria enkel in de namiddag open van 14 tot 17 uur.
» Help mee in het sociaal restaurant
Het restaurant in het lokaal dienstencentrum serveert elke middag (ook in het weekend en op feestdagen) een dagverse warme maaltijd aan de bezoekers van het lokaal
dienstencentrum.
• Je serveert soep
• Je slaat een praatje met de bezoekers.
• Je zorgt mee voor het voorbereiden en klaarmaken van de zelfbedieningstoog en
de tafels.
• Je helpt het personeel bij het aan tafel bedienen van de minder mobiele bezoekers
van het restaurant.
• Je leert werken met een eenvoudig kassasysteem.
• Je helpt mee afruimen en net houden van de tafels.
• Je zorgt voor het afwassen van de glazen.
• Je verwelkomt nieuwe bezoekers in het restaurant.
• Je zorgt er voor dat iedereen in een gezellige en sociale sfeer kan genieten van een
lekkere warme maaltijd.
Je helpt mee op basis van je eigen mogelijkheden. Je bent welkom op regelmatige
basis (bv. wekelijks een voormiddag) of af en toe (als reserve).
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» Word chauffeur van de Minder Mobielen Centrale (MMC)
Als chauffeur van de MMC vervoer je inwoners van Wevelgem, Moorsele of Gullegem
die zelf (tijdelijk) niet meer met de auto kunnen rijden of het openbaar vervoer kunnen
nemen.
Je zorgt ervoor dat mensen hun afspraak bij de dokter, het ziekenhuis, de kinesist …
kunnen nakomen.
Je helpt het sociaal isolement doorbreken door leden te vervoeren naar familie, kapper,
het lokaal dienstencentrum, de vereniging …
Je rijdt met je eigen wagen en ontvangt voor elke rit een kilometervergoeding. Tijdens de ritten ben je steeds omnium verzekerd (lichamelijke schade en schade aan de
wagen).
Je beslist telkens zelf of je een rit wilt uitvoeren en wanneer je je beschikbaar stelt
voor de centrale.
» Breng een verjaardagsbezoekje aan 80-plussers
Je gaat op bezoek bij 80-plussers uit jouw buurt met een verjaardagskaart. Je maakt
tijd vrij voor een gezellige babbel en geeft wat toelichting over het thuiszorgaanbod in
de gemeente. Vanuit het dienstencentrum krijg je hiervoor de nodige brochures mee.
Je koppelt eventuele signalen, problemen en noden terug naar de centrumleider en
medewerker van de thuiszorg.
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» Ga op bezoek bij hulpbehoevende of eenzame ouderen uit je buurt
Je gaat regelmatig (bv. maandelijks) op huisbezoek bij een oudere of zorgbehoevende
persoon die minder mogelijkheden tot sociaal contact heeft. Je luistert, doet een
babbeltje bij de koffie, speelt een spelletje, leest samen de krant, doet een wandeling,
gaat samen naar de markt … Je houdt rekening met de mogelijkheden en de noden van
de mensen die je bezoekt en gaat na wat hun vragen en behoeften zijn.
Je koppelt eventuele problemen en noden terug naar de centrumleider en medewerker
van de thuiszorg.
» Telefoonster: bel een oudere, zorgbehoevende of eenzame personen op
Je belt op afgesproken tijdstippen naar oudere en zorgbehoevende personen die
minder mogelijkheden tot sociaal contact hebben. Je hoort hoe het ermee gaat en
onderhoudt een gezellige babbel.
Je kan bellen vanuit het lokaal dienstencentrum of van thuis uit. Je koppelt eventueel
signalen, problemen en noden terug naar de centrumleider.
» Word buurtambassadeur, sleutelfiguur of zorgzame buur
Je weet wat er leeft in je buurt. Je hebt een hart voor je buurt en je bent discreet. Je
bent alert en hebt aandacht voor signalen van en sociale problemen bij buurtbewoners.
Je bent tussenpersoon tussen de bewoner in je buurt en het lokaal dienstencentrum.
Je contacteert het lokaal dienstencentrum bij situaties die opvolging nodig hebben
zodat de buurtbewoner tijdig hulp en ondersteuning krijgt.
» Organiseer of begeleid ontmoetingsnamiddagen in je buurt/wijk
De lokale dienstencentra organiseren regelmatig activiteiten in verschillende buurten.
We doen dit in samenwerking met het wijk- of buurtcomité.
Ons doel is ontmoeting mogelijk maken tussen buurtbewoners. Buren die elkaar kennen, zullen elkaar ook sneller te hulp schieten. Hoe beter we de mensen in een buurt
kennen, des te beter kunnen we antwoorden op de vragen of noden die er leven. Zo
dragen we bij tot een aangename buurt, ook voor de mensen die uit de boot dreigen
te vallen. Enkele voorbeelden: buurtbabbels, kubb tornooi, barbecue …
Heb je leuke ideeën om van je buurt een warme en zorgzame buurt te maken? Wil je
meewerken aan de praktische uitwerking van diverse activiteiten in je buurt? Aarzel
dan niet om ons te contacteren.

8

9

10

» Begeleid praattafels Nederlands voor anderstaligen
Als vrijwilliger begeleid je anderstalige Wevelgemnaren bij het oefenen van het Nederlands in een gezellige, positieve en veilige sfeer waar alle deelnemers zich betrokken
voelen. De praattafel Nederlands is geen taalles of les maatschappelijke oriëntatie,
maar een oefenkans om Nederlands te gebruiken en te spreken.
• De vrijwilliger zorgt ervoor dat mensen met elkaar praten in een leuke sfeer.
• De vrijwilliger reikt gespreksthema’s aan, stelt vragen, luistert aandachtig naar de
antwoorden van alle deelnemers.
• De vrijwilliger daagt de deelnemers uit om meer te vertellen.
• De vrijwilliger houdt het gesprek gaande.
» Word computer assistent
Als vrijwilliger help je anderen (vooral ouderen) op weg bij allerlei computervragen en
-problemen zoals de aankoop van een pc, internet, programma’s en toepassingsmogelijkheden, ondersteuning bij computerlessen die iemand volgt, (des)installatie van
programma’s …
Je bent geen ‘specialist’, maar je hebt heel wat kennis en ervaring over de computer,
tablet en smartphone die je graag met anderen deelt.
Je werkt samen in een team van vrijwilligers zodat je samen kan zoeken naar het gepaste antwoord of oplossing en van elkaar kunt leren.
» Organiseer of begeleid ontspanningsactiviteiten
De lokale dienstencentra hebben een uitgebreid aanbod aan activiteiten:
• Ontspanningactiviteiten: scrabble, kaarten, rummikub, bingo, volksspelen, ijsnamiddag, feestmaaltijd, kubb, muzikale namiddag, kookworkshop …
• Crea-activiteiten: kan je schilderen, tekenen, knutselen als de beste? Ben je een krak
in bloemschikken, breien, haken, handwerk? Ben je handig met nagel en zaag? Bruis
je van de ideeën? Kom ons verwennen met jouw talent.
Je organiseert, begeleidt of staat in voor de logistieke ondersteuning van een eenmalige of permanente activiteit.
Heb je ideeën om dit aanbod uit te breiden? Wil je hier de trekker van zijn? Laat het
ons zeker weten.
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» Word spreker of lesgever
De lokale dienstencentra organiseren op regelmatige basis infomomenten, voordrachten en vormingsmomenten over diverse thema’s (gezondheid, reizen, computer …).
• Je verzorgt, in samenspraak met de centrumleider, één infomoment rond een bepaald thema.
• Je werkt samen een lessenreeks uit rond een bepaald thema. Je bereidt dit voor en
begeleidt de deelnemers.
Heb je ervaring in lesgeven? Heb je al groepen begeleid? Wil je je kennis delen? We
doen graag beroep op jouw talenten.
» Organiseer of begeleid (dag)uitstappen
De lokale dienstencentra organiseren jaarlijks een aantal uitstappen. Je kan verschillende taken opnemen:
• Je helpt mee bij het voorbereiden van de uitstappen
• Uitzoeken welke activiteiten op een bepaalde plaats gecombineerd kunnen
worden
• Informeren over uren en prijzen
• …
• Je staat mee in voor de begeleiding van de uitstap
• Je begeleidt iemand met een rolwagen tijdens de uitstap
» Organiseer of begeleid wandeltochten
De lokale dienstencentra organiseren op regelmatige basis wandelingen in de gemeente.
Je kan verschillende taken opnemen in de wandelclub:
• Je stippelt, samen met andere vrijwilligers, verschillende wandelingen in onze gemeente uit.
• Je staat mee in voor de begeleiding van de wandeling als seingever zodat alles op
een veilige manier kan verlopen.
• Je begeleidt iemand in een rolwagen tijdens de wandeling.
» Help bij de redactie van de Wegwijzer
De Wegwijzer is het maandelijks tijdschrift van de lokale dienstencentra.
• Je brengt in samenspraak met de centrumleiders leuke artikels aan, neemt interviews
af, verzamelt weetjes, zorgt voor een puzzelvraag …
• Je helpt bij het taalkundig nalezen van het maandelijks tijdschrift alvorens dit naar
de drukker gaat.
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» Verdeel De Wegwijzer of flyers
Als vrijwilliger help je mee om maandelijks het tijdschrift van de lokale dienstencentra
‘De Wegwijzer’ te bezorgen bij minder mobiele ouderen, lokale handelaars, apothekers,
huisartsen …
Als vrijwilliger help je op regelmatige basis met het verspreiden van flyers van bepaalde
activiteiten. Bv. flyers buurtbabbel in specifieke buurt …
» Administratieve ondersteuning
Als vrijwilliger help je mee met enkele eenvoudige administratieve taken:
• Het maken van een flyer/folder.
• Brieven plooien, in enveloppes steken, etiketten opmaken en kleven …
• Klasseren van documenten.
• Intypen van teksten.
• Inschrijvingen registreren.
• Meewerken aan het onthaal: telefonie, ontvangen en doorverwijzen van bezoekers
• Onthaal tijdens activiteiten: aanwezigheden opnemen, mensen wegwijs maken,
inschrijvingsgeld ontvangen …
» Doe boodschappen voor wie het zelf niet meer kan
Boodschappen doen bij de bakker of supermarkt is voor ouderen of mensen met een
beperking niet altijd vanzelfsprekend. Als vrijwilliger ga je in opdracht van onze dienst
thuiszorg langs bij de gebruiker. Je maakt samen met hen een boodschappenlijst op,
je doet de nodige boodschappen. Je bezorgt de boodschappen bij de gebruiker thuis
en indien nodig help je bij het opbergen.
Je doet de boodschappen met je eigen wagen en krijgt hiervoor een kilometervergoeding en je bent omnium verzekerd.
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Ik wil aan de slag als vrijwilliger, en nu?
» Super, we ontvangen jou met open armen!
Maak een afspraak bij de centrumleider van het dienstencentrum waar jij wilt starten.
Eerst moeten we een aantal zaken in orde brengen voor je mag vrijwilligen:
• In sommige situaties is er goedkeuring nodig of heb je meldingsplicht:
• Wie een uitkering krijgt van de RVA dient dit te melden en mag daarna meteen starten met het vrijwilligerswerk. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op je
melding te reageren.
• Wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt van het ziekenfonds moet vooraf een schriftelijke toelating krijgen van de adviserend geneesheer van het
ziekenfonds.
• Wie een leefloon krijgt bij het OCMW moet vooraf goedkeuring krijgen van
zijn dossierbeheerder.
• Verzekeringen en aansprakelijkheid
• De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan zichzelf,
de organisatie of aan derden berokkent tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk. Hiervoor wordt een afsprakennota opgesteld tussen de vrijwilliger
en de organisatie.
• Burgerlijke aansprakelijkheid
• Lichamelijke schade
• Rechtsbijstand
• Omniumverzekering voor vrijwilligers die verplaatsingen maken met
hun eigen wagen op vraag van de organisatie.
• De vrijwilliger is echter wel aansprakelijk indien het gaat over een eigen zware
fout (bv. schade na dronkenschap), bedrog of schade met opzet (bv. stelen).
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• Onkostenvergoeding
• Vrijwilligerswerk is in principe onbezoldigd. Eventuele vergoedingen kunnen
pas na duidelijke voorafgaande afspraken.
• Reële onkosten die door de vrijwilliger gemaakt worden in functie van
het uitvoeren van het vrijwilligerswerk kunnen worden terugbetaald
indien de uitgave vooraf werd goedgekeurd en de nodige betalingsbewijzen kunnen worden voorgelegd. Bv. als chauffeur van de MMC
ontvang je een kilometervergoeding per gereden kilometer.
• Forfaitaire onkostenvergoeding kan in uitzonderlijke gevallen en na
voorafgaande afspraak worden toegestaan voor het geven van een
activiteit of vorming. Je ontvangt dan een vast bedrag, zonder bewijsstukken, maar mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijden. Bijvoorbeeld: vergoeding voor een spreker, lesgever, muzikant … waarbij je over
een zeker kennis van de materie beschikt of voorbereidend (thuis)werk
hebt om de activiteit in goede banen te leiden.
• Geheimhouding
• Als vrijwilliger kom je vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens van
mensen te weten. Een vrijwilliger is gebonden aan de geheimhoudingsplicht.
Hij mag informatie en gegevens die hij tijdens de uitvoering van zijn vrijwilligerswerk verworven heeft, nooit doorgeven aan anderen.
• Informatie binnen de organisatie doorgeven kan, maar enkel aan een personeelslid of medevrijwilliger die iets met deze informatie kan doen in het kader
van de dienst- of hulpverlening. Louter je verhaal doen tegen een collega-vrijwilliger hoort hier niet bij.
• Ook na het beëindigen van het vrijwilligerswerk blijft de vrijwilliger hieraan
gebonden.
Eens de goedkeuring of meldingsplicht en de afsprakennota werd opgesteld, kan je
starten met je vrijwilligerswerk. De centrumleider geeft je alle inhoudelijke informatie
over je taak als vrijwilliger en een collega-vrijwilliger leert je de kneepjes van het vak.
Na enkele keren meewerken met een andere vrijwilliger volgt een kort gesprek met
de centrumleider over het verloop van het vrijwilligerswerk, je welbevinden, het zich
thuis voelen in onze organisatie, het zich opgenomen voelen in de groep vrijwilligers,
of de vrijwilligerstaak voldoet aan de verwachtingen, wat je verdere wensen zijn, of er
suggesties ter verbetering van de werking zijn, enz.
Uiteraard kan je als vrijwilliger steeds een gesprek aanvragen om eventuele voorstellen
tot verbetering, problemen of wensen te bespreken.
Vrijwilligerswerk blijft vrijwillig, dus indien de taak toch niet helemaal aansluit bij je
verwachtingen, spreek erover met de centrumleider. Misschien is er ander vrijwilligerswerk die beter aansluit bij je wensen en noden.
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